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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOORDINAČNÍ PRACOVNÍ SKUPINY 

Místo a termín konání KPS Liberec 3.12.2014 

Účastníci  
(podle prezenční listiny) 

MAS Frýdlantsko (KMAS) I.Andrová, J.Doubnerová, 
J.Husáková 

LAG Podralsko D.Strnadová, M.Varádiová 

MAS Podještědí  

MAS „Přiďte pobejt!“ V.Nosková, P.Vanclová 

Rozvoj Tanvaldska J.Kucin, T.Šolcová 

MAS Achát M.Jeníčková 

OPS pro Český ráj  L.Láska, Z.Svobodová, 
P.Patočková 

Program jednání 1. Kontrola zápisu a úkolů z minulého jednání 
2. Otázka účasti MAS Mladoboleslavský venkov 
3. Informace ke společnému elektronickému monitorovacímu 

systému 
4. Školení – Monitoring a hodnocení v činnosti místní akční skupiny   

Kontrola úkolů z minulého jednání  

  termín stav 

141030.5 
Předat KMAS stanovy a doklad o jmenování 
statutárního zástupce - elektronicky 

31.12.2014 
trvá 

141030.6 
Předat KMAS doklad o tom, kdo je oprávněn 
podepisovat za MAS (zápis z volební VH) 

31.12.2014 
trvá 

141030.7 
Potvrzení o bezdlužnosti (FÚ) – až po registraci ŽOP 
(tzn. po 16.1.2015!) 

Od 19.1.2015 
do cca 04/15 

trvá 

141104.1 
Oslovit znovu a naposledy MAS Mladoboleslavský 
venkov a pokud nepotvrdí zájem, bude smlouva 
uzavřena pouze mezi MAS z Libereckého kraje. 

7.11.2014 
splněno 

141104.2 
Ověřit způsobilost výdaje „elektronický monitorovací 
systém“ u SZIF 

14.11.2014 
splněno 

141104.3 
Navrhnout otázky pro školení 3.12. – upřesnit zadání 
pro lektorku 

14.11.2014 
splněno 

141104.4 Rozeslat pozvánku na kurz 3.12. 24.11.2014 splněno 

Průběh a diskuse 

Otázka účasti MAS Mladoboleslavský venkov 

 Statutární zástupce MAS Mladoboleslavský venkov byl osloven mailem i telefonicky, přislíbené 
rozhodnutí neposlal. Z jednání MAS Středočeského kraje jsme získali informaci, že MAS 
Mladoboleslavský venkov se účastní jejich projektu – v projektu MAS Libereckého kraje proto 
jako partner nemůže být zastoupen. V tomto smyslu byla upravena schválená smlouva o 
spolupráci. 

Elektronický monitorovací systém 

 Na základě konzultace s ing. Hanoldovou (SZIF) a ing. Sojkou (SEAL) je možné v rámci projektu 
spolupráce zadat a naplnit monitorovací systém, pokud jsou data využitelná pro metodiku 
monitoringu a evaluace. V tomto smyslu bude připraven cenový marketing a vybrán dodavatel. 

 Využití dat pro metodiku: srovnání formulace a způsobu sledování plnění monitorovacích 
indikátorů u jednotlivých MAS v Libereckém kraji, srovnání plnění monitorovacích indikátorů 
v podpořených projektech a ve fichích (srovnání přístupů MAS k hodnocení žádostí a výběru 
projektů) 

 Základní požadavky pro zadání: systém bude obsahovat za každou MAS 
- Data k podpořeným projektům, která lze převzít z databáze NS MAS ČR (název projektu, 
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popis, nositel, příslušnost k obci, rok zahájení a rok ukončení projektu, celkové náklady, 
dotace, pořadí výzvy MAS, fiche, popř. lokalizace v mapě) 

- Přehled monitorovacích indikátorů MAS (plán dle SPL a plnění) 
- Přehled plnění indikátorů v jednotlivých projektech 
- Kartogramy a grafy k přehledům plnění indikátorů 

 Data budou jednorázově vložena (k termínu ukončení všech běžících projektů MAS) a uzavřena 

 Aplikace bude provozována na serveru dodavatele, který zajistí technickou podporu pro správce 
(administrátory z MAS), z webu MAS bude propojeno odkazem 

 Odhad nákladů: cca 16200 Kč/MAS za vývoj a naplnění, cca 600 Kč/měsíc/MAS za hosting 
Jiné 
Otázka pracovních úvazků a termínů pro úhradu mzdových výdajů: rozsah pracovních úvazků musí 
odpovídat práci na přípravě metodiky a společných jednáních při zpracování výstupů projektu. Může 
jít např. o  

 vyhodnocení podpořených projektů,  

 kontrole plnění monitorovacích indikátorů v jednotlivých podpořených projektech,  

 srovnání s nepodpořenými projekty,  

 studium metodických podkladů a odborné literatury k monitoringu a hodnocení,  

 výběr vzorových projektů a zpracování případových studií,  

 redakci zvolených příkladů,  

 účast na školeních a vzdělávacích akcích v rámci projektu (společných) nebo organizovaných 
jednotlivými partnery,  

 naplnění elektronického monitorovacího systému daty,  

 účast na jednáních s hodnocením a redakcí metodiky  
apod. K úvazkům musí být vedeny pracovní výkazy. 
 
Školení  
Záznam ze školení je zpracován samostatně. 

  
Závěry a úkoly 

 
termín 

 
odpovídá 

141030.5 
Předat KMAS stanovy a doklad o jmenování 
statutárního zástupce - elektronicky 

31.12.2014 všichni 

141030.6 
Předat KMAS doklad o tom, kdo je oprávněn 
podepisovat za MAS (zápis z volební VH) 

31.12.2014 
Nezapsané 
spolky 

141030.7 
Potvrzení o bezdlužnosti (FÚ) – až po registraci ŽOP 
(tzn. po 16.1.2015!) 

Od 19.1.2015 
do cca 04/15 

Všichni 

 
Program příštího jednání (13.1.2015) 

 

1. Dokončení žádosti o dotaci – k předložení ve 22. kole 
2. Plán a termíny společných akcí na rok 2015 

 
 
Zapsala:    8.12.2014, J. Doubnerová 

 

 

 


